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Vernaeve voltooit huzarenstukje
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TERNEUZEN/LONDEN - Pascal Vernaeve heeft zijn missie volbracht. De uit Westdorpe afkomstige inwoner van Londen zwom zondag van Engeland naar Frankrijk en haalde
daarmee zo'n 10.000 euro op voor de Hartstichting. ,,Een groep vrienden en familie stond me op te wachten in Frankrijk'', vertelt Vernaeve. ,,Het was een fantastisch maar ook
emotioneel moment.
Zoiets vergeet je nooit meer.'' 

De 31-jarige Vernaeve, die eerder de marathon van New York liep en de Kilimanjaro beklom, dook zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd vlakbij Dover de zee in. 

,,Door de sterke stroming onderweg heb ik qua afstand wel meer moeten zwemmen dan de bedoeling was'', legt hij uit. ,,Normaal is het zo'n 35 kilometer, nu denk ik dat ik bijna veertig
kilometer heb gezwommen.'' 

Hij wilde eigenlijk afgelopen donderdag aan zijn tocht beginnen, maar moest die vanwege de weersverwachting uitstellen. ,,Omdat ik nu pas drie dagen later zwom, was alleen mijn vriendin
mee aan boord van de begeleidende boot. Zonder haar was het me nooit gelukt. Ze heeft me de afgelopen maanden, maar ook zeker tijdens de tocht, enorm gesteund en geholpen.'' 

Het zwemmen verliep in eerste instantie voorspoedig, vertelt Vernaeve. ,,Maar ongeveer halverwege kwam ik in aanvaring met een kwal. Ik werd flink gestoken in mijn hals, schouders en zij
en heb me toen echt boos gemaakt. Het hielp wel, want dankzij een flinke dosis adrenaline ging het daarna een stuk beter.'' De Zeeuws-Vlaming had uiteindelijk 13 uur en 25 minuten nodig
om de kust van Frankrijk te bereiken. In Wissant stapte hij het strand op, waar hij werd opgewacht door familie en vrienden. ,,Ze hadden onder meer spandoeken bij. Het was een
fantastisch, maar ook emotioneel moment. Dat vergeet ik nooit meer. Het zwemmen van Engeland naar Frankrijk is een waanzinnige ervaring geweest, maar het was ook behoorlijk hard
werken. Veel mensen weten dat en hebben me gesteund. Er komt nog steeds geld binnen voor de Hartstichting. Ik denk dat ik nu iets meer dan 10.000 euro binnen heb. Ook dat zorgt voor
voldoening."


